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V – se candidato do sexo masculino: apresentar comprovante original de quitação com o Serviço Militar;
VI – certidões negativas da Justiça Criminal do Tribunal Regional Federal, do Tribunal de Justiça 
do Estado, da Auditoria da Justiça Militar da União e da Auditoria da Justiça Militar Estadual;
VII – se militar da ativa:
a) para praças: apresentar as folhas de alterações ou certidão de assentamentos militares relati-
vas ao período do serviço militar, onde deverá constar, obrigatoriamente, a classi¿cação do seu 
comportamento por ocasião do seu licenciamento; ou declaração da última OM a que serviu 
informando que, ao ser licenciado estava classi¿cado, no mínimo, no comportamento “BOM”;
b) para o¿ciais: apresentar parecer favorável do seu último Comandante;
VIII – duas fotogra¿as 3x4, coloridas, com fundo claro, recentes, devendo o candidato estar de 
frente, sem cobertura e sem óculos; 
IX – cópia autenticada de certidão de nascimento ou casamento;
X – declaração de bens;
XI – declaração de não acumulação de cargo público ou emprego, ¿ rmado pelo candidato (Será 
fornecido formulário próprio no ato do ingresso).
XII – Cópia autenticada da carteira de habilitação, no mínimo, com categoria, tipo “B” (somente 
modelo aprovado pelo art. 159, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – CTB).
XIII – Comprovante de tipagem sanguínea e fator RH (original).
XIV – Comprovante com número do PIS/PASEP.
XV – Comprovante de depósito/transferência no valor de R$ 3,53 para agencia nº 100, conta 
corrente 013.368-8, Banco de Brasília - BRB (070), referente à expedição da carteira de identi-
dade militar, conforme Decreto nº 24.159, de 17 Jan 2003.
XVI – declaração de bens, ¿ rmada pelo candidato.
XVII – declaração de não acumulação de cargo público ou emprego, ¿ rmado pelo candidato 
(Será fornecido formulário próprio no ato do ingresso).
3.2 Não será aceita a matrícula do candidato que:
I – possuir certi¿cado de isenção do Serviço Militar por incapacidade física ou moral;
II – não atender a qualquer um dos requisitos estabelecidos neste edital ou deixar de apresentar 
qualquer um dos documentos exigidos;
3.3 A inexatidão de a¿rmativa ou irregularidade de documentação, ainda que veri¿cada poste-
riormente, desquali¿cará o candidato. 
4 DO INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E DA 
MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO 
4.1 O candidato voluntário convocado terá a matrícula a contar de 30 de dezembro de 2011, 
desde que satisfaça as condições estabelecidas nos editais que regem o presente certame e terá 
direito ao ingresso no CBMDF, mediante ato do Comandante-Geral do CBMDF, na condição 
de Soldado BM de 2ª Classe, matriculado no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares 
(CFP/BM), conforme as vagas previstas no item 2.1 do Edital Nº 1, de 24 de maio de 2011, 
do presente certame, publicado no Diário O¿cial do Distrito Federal em 25 de maio de 2011.
4.2 O Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFP/BM), de caráter eliminatório 
e classi¿catório, com dedicação integral e exclusiva, será realizado no Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de Praças (CEFAP) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com 
conteúdo e carga horária de¿nidos pela Diretoria de Ensino (DIREN), devendo o aluno (Soldado 
BM de 2ª Classe) sujeitar-se ao regime escolar e às demais exigências previstas nos currículos, 
nas normas e nos regulamentos de ensino do CBMDF.
4.3 Os casos de aprovação e reprovação no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares 
(CFP/BM) constarão de Normas, Regulamentos e demais dispositivos baixados pelo Comando-
-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, pelo Diretor de Ensino (DIREN) e 
pelo Comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CEFAP).
4.4 Todas as despesas com material didático, equipamentos e uniformes, necessários para a 
realização do Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFP/BM), correrão por conta 
do aluno (Soldado BM de 2ª Classe).
4.5 Durante a realização do Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFP/BM), o 
aluno (Soldado BM de 2ª Classe) perceberá remuneração mensal, de acordo com a Lei de Re-
muneração do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
4.6 O aluno (Soldado BM de 2ª Classe) que não se adequar às normas do Curso de Formação 
de Praças Bombeiros Militares (CFP/BM) e solicitar o seu desligamento ou não obtiver apro-
veitamento satisfatório será desligado do curso e, conseqüentemente, excluído da Corporação.
4.7 Ao término do Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFP/BM), o aluno (Sol-
dado BM de 2ª Classe) que obtiver aproveitamento (aprovação) será efetivado, mediante ato 
do Comandante-Geral, na graduação de Soldado BM de 1ª Classe do Quadro Geral de Praças 
Bombeiros Militares na Quali¿cação Bombeiro Militar Geral Operacional (QBMG-01), conforme 
as vagas previstas no item 2.1 do Edital Nº 1, de 24 de maio de 2011, do presente certame, pu-
blicado no Diário O¿cial do Distrito Federal em 25 de maio de 2011, desde que atendidas ainda 
as exigências administrativas e jurídicas aplicáveis ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal, previstas na legislação em vigor.

5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 O Soldado BM de 1ª Classe do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Quali¿cação 
Bombeiro Militar Geral Operacional (QBMG-01) efetivado, conforme as vagas previstas no item 
2.1 do Edital Nº 1, de 24 de maio de 2011, do presente certame, publicado no Diário O¿cial 
do Distrito Federal em 25 de maio de 2011, não poderá ser agregado nem lotado ou colocado à 
disposição de outro órgão que não seja o Comando Operacional (COMOP) do Corpo de Bom-
beiros Militar do Distrito Federal, pelo período mínimo de 10 (dez) anos, a contar do término 
do respectivo Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFP/BM).
5.2 Em caso de indevida acumulação de cargos públicos, o aluno (Soldado BM de 2ª Classe) ou 
o Praça BM, efetivado no Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Quali¿cação Bom-
beiro Militar Geral Operacional (QBMG-01), responderá processo administrativo de exclusão 
dos Quadros de Pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, além das sanções 
previstas na legislação em vigor.
5.3 A partir da data de ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o aluno 
(Soldado BM de 2ª Classe) estará sujeito penal e administrativamente à legislação aplicável aos 
bombeiros militares do Distrito Federal.
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DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO - NOVA ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2015.

PROCESSO: 053.000.785/2015/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Aquisição de equipa-
mento de resgate e salvamento aquático e em altura para uso em helicópteros, conforme Edital 
e anexos. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 304.000,00.  O DICOA informa a 
NOVA ABERTURA da licitação publicada no DODF Nº 155 de 12/08/2015 e DOU Nº 153 de 
12/08/2015, para o dia 16/09/2015 às 13:30h, tendo em vista, equivalência do sistema e compras 
e o instrumento convocatório. LOCAL: site: www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL 
pela internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 
3901-3481. Jorge Martins Rodrigues de Oliveira - Diretor.

AVISO DE LICITAÇÃO - ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2015.

PROCESSO: 053.001.086/2015/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Aquisição de equipa-
mento para realização de análises laboratoriais, conforme Edital e anexos. VALOR MÁXIMO 
DA CONTRATAÇÃO: R$ 9.787,72.  O DICOA informa a ABERTURA da licitação para o dia 
16/09/2015. LOCAL: site: www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL pela internet, 
nos sites www.cbm.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3481. 
Jorge Martins Rodrigues de Oliveira - Diretor.

  AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2015.

PROCESSO: 053.000.735/2015/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Registro de preços 
de material básico para atividades de guarda-vidas. O DICOA informa a ADJUDICAÇÃO 
do objeto da licitação para o item 01 à empresa: CRIS BONES CONFECCOES E BRINDES 
LTDA – EPP - CNPJ: 00.534.797/0001-07, com o valor total de R$ R$ 3.499,00; para o item 02 
à empresa: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI – ME - CNPJ: 
19.806.688/0001-20, com o valor total de R$ 7.223,00; para o item 03 à empresa: RPF COMER-
CIAL LTDA – EPP - CNPJ: 03.217.016/0001-49, com o valor total de R$ 1.208,40; para o item 
04 à empresa S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA 
LTDA-EPP - CNPJ: 04.927.672/0001-06, com o valor total de R$ 3.720,50; e a HOMOLOGA-
ÇÃO do certame com fulcro no art. 27 do Dec. Federal nº 5.450/05, Inf.: (61) 3901-3481. Jorge 
Martins Rodrigues de Oliveira - Diretor.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2015.
PROCESSO: 053.002.775/2014/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Contratação de empresa 
pra elaboração de projetos de ancoradouros. O DICOA informa a ADJUDICAÇÃO do objeto da 
licitação a empresa: WMC ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ: 
17.121.323/0001-36, com o valor total de R$ 40.000,00 e a HOMOLOGAÇÃO do certame com fulcro no 
art. 27 do Dec. Federal nº 5.450/05, Inf.: (61) 3901-3481. Jorge Martins Rodrigues de Oliveira - Diretor.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Partes: DETRAN-DF e a empresa B2BR BUSINESS TO BUSINESS INFORMÁTICA DO 
BRASIL LTDA. Processo: 055.020.823/2012 – Aditamento nº 63/2015. Objeto: I. Prorrogar 
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